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 ،ي ادلرجاتوبكضٌٓ حتّط  ،احلُس هلل اذلي ةْؽُخٓ حخٍ الطاحلاتٔ. 1439رمضان  16

وأشٕس أن ال هلإ إال اهلل . ال رشيه هل ه،وخس هلل واملِ وبكصَٓ حتسل اخلطيئات، قاًكضي
ضًل اهلل ؼٌيٓ وىلع آهل  ،وأشٕس أن حمُس ؼتسه ورظٖهل اجليب املزخار ،الٖاخس اًنٕار

 . أَا ةؽس/حتػ اآلذاراولك َِ ظار ىلع دربٍٕ و ،املٕاجصيِ واألّطارو
ال اًرب يف رمضان، ًكِ ذُج ؼُي ةص ٖٔ أةصكٕا، ويصحكػ ةٓ املٖقنٖن وررية يه أؼُ

ُا يف رمضان و ي األؼياد.قزتيس يف درجات/ إّٓ اًرب ةالٖادليِ الصمضاين واًؽيسي.   ةٔص
إن اًرب ةالٖادليِ ًيط مُتٌث حطتؽُٕا ىلع رأظيُٕا قدعب، أو حـصيسة أو أيٕا األختث/ 

ٖدة حخـىن ةُٕا، أو ضٖرة حضؽٕا رٌكيث جلٖاله، ةي اًرب مشٖار طٖيي  .ممخس ةؽس اًنرب أنش
 إٍّٔ يف ؼٌٍُٕاًـاًب  أن قعخجس وادليٍٕ، ًرب وقنٖا ممِ ورري خال إّه إذا حأمٌجو

ا ،قطْث مًٌٖبا / أشياء ذالذث حيٌُٖن ًٔ  لك يف وذاك ٔشا يـشي وإرالًضا َتتعُث، ووجٖ
 .ٍٕرقينَ  واتلٖقيل ٍٕ،خٌيكَ  اجلجاح قاكن وخني، ومج
ا/ ]-حؽاىل- اهلل لمٖجلخأمي و َُ ُٕ ْؽُصوقاً  ادُلْنيَا يِف  وََضاِختْ  الٌكغث ةٕشه اتلؽتريو[  ََ

ا] َُ ُٕ  يؽرتيٕا اًطٖيٌث الطدتثو، املالزَث حنخيض املطاختث أن ذلهؼغيٍ وبٌيؾ؛ [  وََضاِختْ
 املدادذث أدب مصااعة، وواملساراة، واملشاورة، املالطكث شُياملطاختث تو .واًكخٖر، املٌي

 ويشُي .(1)قنس ينىس األب وينص مطث يف دلٌط واخس مصحني ؛ةال ظآَث الٖادليِ َػ
ِْ  األوالد َِ قكٍ ،رطٖضاً  ةاملال اإلوصام وشله  إىل حيخاجان ال أيم أو، أيب إن/ ينٖل ََ
 .اآلرص ىلع ٍَْٕ واخس لك قاؼخُس، األوالد مجيػ ذله مال وربُا يشء،

 /حؽيْه ىلع اًرب الصمضاين واًؽيسيظؤاالت إشارات ىلع شلك ؼرشة قإحلكٍ اآلن 
 ، ألئُث خعين األضٖات؟!لطالة اًرتاويح حططدب وادليهٔي  .1

ٍ ملائسة اإلقطار ةبيج وادليهدؼٖت ٔي  .2 ضسمات أرصجج ؼُْٕا و ،ؼُااًل وحنٖٔ
 (، ذٍ أرربحُٕا تلسري الرسور ؼٌيُٕا؟ؼشاء وادليِأو َا يعُّٖٓ ةـ )

ًٖظا أورامٕا جسيسة اًؽيس لٖادليه يٖم َْاظتث ٔسيث ٔي اشرتيج .3 ي رصقج قٌ ، ٔو
 ؟َِ ابلْه؛ حلٕسؤا لألطكال يٖم اًؽيس

أم أّه ظخزربُٔا دلصد إرتار  ؟اًؽيس، قٕي اظخأذّخُٕا ةؽس العكص ىلع اعزم ًؽٌه .4
ٖدع، َِ آرص ُٔا يكّٖا أن اخصصمتي أن حـادر ةيٖم. ذٍ    يو .اُةسؼٖاحٕ دغٗتل ح

 .يعرية لٌدغات ولٖ يَٖيًا، ةٕا حخطي أن اخصص ظكصك

                                                           
َاطر(  1)  23للشيخ د. حمهد ةو إةراٌيم احلهد ص  نو كتاب: خ
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ٖخسك راضث؟! ٔي حـٌل جٖاله إذا درٌج ؼٌيُٕا .5 ي حتىق ل ضاَخًا إذا  ٔو

 ُا؟!خٖهل َِ األرتار العؽيسة ؼِ اُسذٕحت أمجٌعج ؼْسُٔا 
ٖاحه ُٔا .6 ٖاّه وأر  اظرتاخث أيام اًؽيس؟ةمصرت أن جتُؽٍٕ  قٕي ،ىلع وادليه ؼضاأل إر
خاقغج ىلع اًطااعت يف شٕصك.. اظخنام  رزمج رزمًا....حكٖمَج ..حصميج..جندج .7

؟ اُحصبيخٕ ًكضي ذٍ ،ظتدآّ اهلل ًكضي خياحه يف اتجاخاجل أال حنعب ٔشه أوالدك/ 
 .حبياحه ظؽيس ررب ةكي يؽٌٍ َِ أول اُاجؽٌٕو

 وحصميُٕا؟! اُؼٌيٕ نصأحو ،األلٍ ماكن ىلع يسك ضػقٕي ح إذا مصض أخسُٔا .8
املادخني هل؟ أو مجاؼث املعجس وضيٖقٓ  أمه أَام يه ؼْسأة ىلع كٍ مصة أذنيج .9

 إدراحٕا خعِ ىلع وَىت آرص مصة أذنيج ىلع أمه أَام أةيه .ةشله حكزص جيؽٌٕا قإن ذله
ٖدة طتزٕا ىلعبليخٕا  ، ومس يضيي َؽْٖياحٕا َِ يصقػقإن ذله  ،يف اإلقطار أو العدٖر ج

 .مشالك أو خضازات ال حؽٌُٕا

/ ظآحيه مٖله ألخسُٔا، ةي َِ اًؽنٖق قدعب ًيط اًؽنٖق رضبُٕا أو ظتُٕا .11
وال ، ةاملطتذ ةؽس ؼرش دمائل، ذٍ ال حأحيٓ إال ةؽس ظاؼث، وَِ اًؽنٖق أن حتىق أمِه 

ٖاله ًتعاؼسيٕا، وَِ اًؽنٖق أن حُخؽب وادليه إليناعه لٌغٕص واًؽرص حنَٖني َِ ج
 .راضث ةصمضان

َادليً:  اةخالك مما اعقاين اذلي هلل احلُس/ قني ،ُٕاةؽنٖم َتخًل رأيج إذا أيٍا ابلار ة
ٍ إَٔاحٍٕ، قنسوا َِ حأميو .الشُاحث رش َِ اهلل حيُيه أن خصي قشله ؛ةٓ  واّغٔص

ٖد  ،ضتاح اًؽيس ٖد قتعٌٍ ىلع وادليه أو ابلايق َُْٕا، وؿريك يؽ َِ ؼيسه ويعٌٍ خني حؽ
 .األجيأو يٌُُٕٕا  يٌُٕه ال أن متي اًؽُي قأخعِ!! وادليٓ يف مربيُٕاىلع 

ا/ مال أن اجليب  احلسيد اتلايل اذلي خعْٓ اةِ خجصّكعه ةوِؼْظ  ََ  ِْ َِ  ٍٍ ٌِ  ِمْع
اهُ  يُْطِتحُ  ُٓ  َوَوادِلَ َِ  ةَاةَانِ  هَلُ  ََكنَ  إِالّ  َراِضيَانِ  َعْْ ِّْث، َِ اِخٌس، َواِخًسا ََكنَ  َوإِنْ  اجلَ َٖ ا قَ ََ ِْ  َو َِ 
 ٍٍ ٌِ اهُ  يُْطِتحُ  ُمْع ِٓ  َوَوادِلَ َٖاِخسٌ  َواِخًسا ََكنَ  َوإِنْ  اجّلاِر، يِف  ةَاةَانِ  هَلُ  ََكنَ  إِالّ  َظاِرَطانِ  َؼٌَيْ  َماَل  .قَ
ِّ، رَُظَٖل  يَا/ رَُجٌي  اُه؟ قَإِنْ  اهلل َُ اُه، َوإِنْ / مَاَل  َعٌَ َُ اُه، َوإِنْ  َعٌَ َُ اهُ  َوإِنْ  َعٌَ َُ  .(1)يؽًل أةٖ رواه. َعٌَ

_________2_________ 

                                                           
 .(332/ 11) . واختاره الضياء يف املختارةثقات رواتً قال اةو حجر: بسيد (172/ 5) املٍرة اخلرية ويف إحتاف (232/ 11) العايلة املطالب اىظر(1)
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 أزَاّْا يف وجس ةي األذٔان؛ يف إال يكٖن ال رياالً لٌتاريِ  اجلُيٌث عريال ٌيعجق

ؼْسٔا ةاُرون ورريون، قٕؤالء إرٖة وأرٖات ةصرة مس جؽٌٖا إٍَٔ َكملٌىث، يف اجخُاؼٍٕ 
 .َا تشاءَْٓ جضاًل؛ حْكل وحٕسي وحرصف  ، ووضؽٍٕ خعاةًا هلااحلٖيمىلع اإلقطار 

 وادلاه. يصاقنٓ خىت يعىْٓ أن ّكعٓ حطب قٌٍ ا،جسيسً  ةيخاً  ةىن َتارك وذاك
َ  ُؽاً دَل  حكٖن اظرتاخث ىلع َاهل َِ يْكل وذاًد  ةْاحٕا. َػ أَٓ ةٓ عؽست
 يشؽص ال املعتشىف، يف ظنني ظج َْش ؼٌيٓ املـىم ألةيٓ مالزَاً  مصاقناً  يُىد وراةػ

ٖه، ةٓ  .األوىف اجلضاء وظيجضيٓ ،يؽٌٍ أةيٓ رب ًكِ أة
ٖذج  ٍّ  قؽْسَا. أزواجِٕ الصجال وّؽٍ مؤَْات، ألرٖات رامطوُّ  ةٖادلحِٕ أل

ِ ،ةيِْٕ األيام ينعُِ أن -ةي وجّسات  َزتوجات ؤِ- مصرن اًؽجض واملصض  ةٕشا ٔو
 .قصخاتاًؽغيٍ  اًرب

ٖذج ظادس  ،ؼِ ةْاحٕا املؽٌُات ضاحلث أمٌ خسذتين ةٓ  ومػ متي أمط،مؤذص  وُّ
ةيخًا َِ دوريِ، ألَِٕ خىت ةنني خطيٌث حؽتِٕ لعْٖات، ومجؽِ  ،اجخُؽِ الاليت

 ألوالدٔا جيخؽٖن قيٓ، وباثلاين ألؼُال اًرب. قكصخج إَِٔ أيُا قصح، قأوضج ةادلور األول
ٌِ .املصيضث. ألَٓ ةِكٌْيخٓ يتربع ظاةػ وبارّ   .ظرئٍ ؼطصةوآالف ةصرة  ، وَائث،وذاَ
 ادلروس، حٌه ٍَْٕ قاظخٌٍٕ ودروس، مٖاؼظ اًربرة مطص يف /ةٖادليٓ ابلار أيٕا
 .اًنطص ةٕشه ُٔخه واظترث ّكعه وراطب وادِليٍٕ، يُطاختٖن ويف ٍَْٕ وحؽٌٍ واظأهلٍ
ز أن ينتيغ قثاملرشّ  اًرب مطص وإن اًؽنٖق  وأَا ضٖر األمي. تلتؽد وتُشّجػ؛ ُترْبَ

ىلع  ةإخسى املداكٍ ينٖل/ ومكُج  امٖعكً ف أن مما يؤظِ و  ،وحيّشر إٌٔٔا قالةس أن حتارَب
 قإىل اهلل املشخىك. .ةني آةاء وأوالدٍٔةاملدىُث  رطَٖاتأربػ 

اًؽنٖق والصيق ةاًرب. وَا أرخٍ الٖادليِ إذا أمتي َؽّصة رمضان قصضث ملدٖ أال إن 
 .ةاالؼخشار ؼٌيُٕا أوالدُٔا

 ترضاي صاحلًا وعمل وأن والديىا وعلى عليىا أوعمت اليت وعمتك وشكر أن أوزعىا رَّبىا

. كوفضل ورمحتك ّبركاتك مه والديىا على اّبسط اللهم. الصاحلني عبادك يف ّبرمحتك وأدخلىا

, داَرًا ورزقًا, قاَرًا عيشًا ارزقهما اللهم وأماوك ضماوك يف اجعلهما اللهم .العافية ألبسهما اللهم

 .غضبان غري ورب ورحيان, ّبَروح ويبشرون اجلىان, يىرثىن ممه اجعلىا اللهم. ّباَرًا وعماًل


